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Profesor JOSEF VYCPÁLEK - 85 let od jeho smrti
Koncem listopadu m.r. ubìhlo 85 let od
smrti významného choceradského rodáka prof. Josefa Vycpálka, zemøel 24. 11.
1922.
Pøehledná charakteristika tohoto hudebníka, sbormistra lidových písní a tancù a
autora základního díla o èeském pìveckém a taneèním folkloru je uvedena na
webových stránkách obce Chocerady,
obsáhlejší pohled na život a dílo zpracovaný Mgr. T. Vycpálkovou je k pøeètení v
IX. díle sborníku Sázavsko nebo v monografii uvedené v odkazech zmínìných
zdrojù.
Vzpomínka k pøíležitosti jeho výroèí byla
v minulosti vìnována již nìkolikrát. Pro
oživení z pohledu genealogického a jeho
vztahu k Choceradùm lze ve struènosti
uvést, že domem, který pøipomíná jeho
pùvod a pobyt zde, je ten s è.p. 24 v blízkosti dnešního pensionu Jaro, pøièemž
rodným domem mu byl pùvodní, dnes už
neexistující, Vycpálkùv s è.p. 25, ihned

høíšná ves“ , aneb zapomenutý èert. Bude to
obnovená premiéra po tøiceti letech, která
bude uvedena v prosinci letošního roku.
Vìøíme, že i tato hra se setká se zájmem
divákù jak doma v Choceradech, tak i v
okolních obcích a mìstech, kam OVJK se
svým pøedstavením každoroènì vyjíždí.
Èlenové OVJK V Choceradech
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nad pensionem, kde tehdy stával ovšem
Hervertùv statek. A co se týká potomstva,
kromì jediné dcery Vlastimily z prvního
manželství se mu z manželství druhého
narodily dìti Vratislav, Ludiše, Lubor a
Lumír, který však zemøel krátce po narození. Dcera Vlastimila se vdala a žila ve
Varšavì a vìnovala se klavíru, recitaci a
také divadlu. Zemøela v roce 1970.
Pokraèovatelem v profesorovì díle se
stal nejstarší syn Vratislav (nar. 1892,
†1962), též støedoškolský profesor, jehož
zásluhy pøísluší mimo jiné dodnes existujícímu a èinnému Vycpálkovì souboru
lidových písní a tancù, založenému na
poèest stého výroèí narození otce Josefa.
Druhý syn Lubor, nar. 1898, vynikl a byl
znám jako èlen operního sboru Smetanova divadla. Ten zemøel v roce 1972.
Dcera Ludiše, nar. 1895, provdaná za
MUDr. Bohumila Musila, zanechala po
sobì jedinou dceru Zoru (nar.1921,
†2001), když sama zemøela pøedèasnì v
roce 1921.
Zakulacené listopadové výroèí smrti pøipomíná kulatìjší výroèí narození prof.
Vycpálka, které pøed právì rokem v únoru, pøesnìji 1.2., dosáhlo 160 let.
Ing. Ivo Koøínek

KRONIKA obce CHOCERADY
K výzvì na obsazení funkce kronikáøe
obce Chocerady zveøejnìné v listopadovém èísle Choceradského zpravodaje
sdìlujeme, že se sešel tým „nadšencù“,
kteøí chtìjí doplnit historii uplynulých 40
let a tak pokraèovat v tradici choceradské
kroniky. Vedení týmu se ujal Ing. Ivo
Koøínek, dalšími èleny jsou Klára
Rùžièková, Mgr. Martin Smetana, Bedøich
Salátek a Eva Bubnová.
Stìžejní a nejnároènìjší kapitolou doplnìní je jistì doba nejvzdálenìjší, a proto
se tým obrací na všechny ochotné
obèany - pamìtníky s prosbou o
pomoc v podobì podání jakýchkoliv
informací týkajících se veškerého dìní v
obci a jejím okolí, ale ne jenom dìní,
nýbrž všech ostatních událostí, jevù a skuteèností, jakými jsou napø. záznamy o
výstavbì, poèasí, pøírodì, živelných a
jiných pohromách, událostí týkajících se
samotných obèanù, návštìvníkù, osobností aj., událostí spolkových, zájmových,
ekonomických, majících obecnì význam
spoleèenský, a to jakoukoliv formou, ať•

www.chocerady.cz

už ústní nebo písemnou. Vítány jsou
dokumenty ve formì listin, zápisù èi
záznamù, záznamy magnetofonové, kamerové, z doby novìjší videozáznamy.
Zvláštì vítány jsou samozøejmì podklady
ve formì klasické fotografie. Veškeré
poskytnuté nebo zapùjèené podklady
budou po zpracování vráceny, nebudou-li
výslovnì darovány. Dárci podaných informací zùstanou v anonymitì, nebudou jakkoli vázáni, ale mohou se zapojit i veøejnì
podle svého pøesvìdèení.
Cílem sepsání je pouze a jednoznaènì
chronologický záznam veškerých událostí spojených s celkovým dìním v obci a
obcích spravovaných støediskovou obcí
samozøejmì ve vztahu k vyšší správì a k
celkovému spoleèenskému klimatu. Žádných informací nebude využito k jakýmkoliv osobním zpovìdím a výpovìdím,
nýbrž pøísnì a pouze ke konstatování
holých skuteèností. Výsledkem pak má
být pravdivý, nezkreslený a co nejvíce
objektivní obraz dìjin obce od roku 1968
do souèasnosti se vstupem do nejbližší

budoucnosti, to vše s ohledem na zachování tradice popsané ve zmínìném listopadovém èísle zpravodaje.
Kontaktní osobou je kterákoliv shora uvedená, kontakt na moji osobu je:
Ing. Ivo Koøínek, Chocerady 108,
tel. 317792157, 723491722,
pøíp. 3 27550428 (zam.),
E-mail: ivo.korinek@kavalier.cz,
ivo.korinek@centrum.cz
nebo Eva Bubnová, tel. 317763512,
E-mail: starostka@chocerady.cz
I. ETAPA
První období, které se bude zpracovávat,
je od r. 1968 - 1975. Žádáme všechny,
kteøí mohou k tomuto období pøedat jakékoliv dokumenty, fotografie nebo ústní
informace, o spolupráci. Pøedpokládáme,
že první schùzka k tomuto období bude
svolána na obecním úøadì koncem bøezna 2008. Tìšíme se na spolupráci!!!
Ing. Ivo Koøínek
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informace
Za MUDr. Bohumilem Musilem
V lednu t.r. ubìhlo neuvìøitelných 40
let od smrti váženého choceradského
obèana, nikoliv rodáka, ale obèana,
který ještì vedle J. Schücka a nìkolika
dalších místních osobností snad nejvýznamnìji formoval a ovlivòoval kulturní
a celkové spoleèenské dìní v obci v
letech meziváleèných a ještì dlouho po
skonèení 2. svìtové války až do sklonku
let šedesátých.
Pùvodem z Prahy Karlína, kde se
1.2.1894 narodil, se po promoci na
Karlovì universitì v roce 1918 pøiženil
do Chocerad do rodiny nadšeného vlastence prof. Vycpálka, o kterém se v souvislosti s jeho výroèím píše na místì
jiném.
Manželkou se mu stala v roce 1919
profesorova druhá dcera Ludiše, nadìjná divadelnice, která zemøela již 2 roky
po svatbì a pouhých 6 mìsícù po narození dcery Zory. Z druhého manželství
uzavøeného v roce 1923 s Vlastou
Ollmannovou se v roce 1924 narodil syn
Miroslav. Také manželka Vlasta, mimochodem uznávaná konzertní pìvkynì,
se nedožila vysokého vìku a zemøela v
pouhých 33 letech v roce 1930. Poslední manželství uzavøel dr. Musil s Ernestou Doušovou, z nìhož se v roce 1937
narodil druhý syn Arnošt. Miroslav, pozdìji každému dobøe známý pod jménem
Mirko, se po vystudování pražské divadelní konzervatoøe stal hercem Mìstských divadel pražských i hercem filmovým, pøièemž nesmazatelnì vynikl ve
filmovém a rozhlasovém dabingu. Zemøel v roce 1999. Zora, alias Zorka, též
vynikající a vášnivá ochotnická hereèka

choceradského divadelního spolku, pražského divadla Tatra, tajemnice MDP,
zemøela svobodná v roce 2001. Ani
Arnošt, známý všem choceradským jako
Arno, zvolivší si svou vlastní životní dráhu, nezùstal pozadu od rodinné tradice
a v letech strávených v Choceradech
stál nìkolikrát na místním divadelním
jevišti a vìnoval se veøejné èinnosti,
zejména a pozdìji pak vedení místního
biografu.
Lékaøskou praxí, kterou vykonával dr.
Musil nepøetržitì od své inaugurace po
celých témìø 50 let, si získal jméno ctìného a uznávaného lékaøe. Ponejprv
jako obvodový lékaø, posléze jako dlouholetý primáø místního Léèebného ústavu NP, pozdìji OÚNZ. A znovu pøed
dùchodem, ale i pøi nìm opìt jako obvodový lékaø s ordinací ve svém domì pøi
asistenci paní., resp. sleèny Marie
Peèenkové, známé podomácku jako
Maøenky starající se zvláštì po odchodu
tøetí ženy hlavnì o chod domácnosti, se
zapsal do podvìdomí lidí jako všelidový
lékaø s porozumìním a èasem pro každého pacienta. Všechen svùj volný èas
pak vìnoval veøejné a spolkové èinnosti,
avšak zdaleka nejvíce divadelnictví. V
letech od uvedení prvního divadelního
pøedstavení na choceradských divadelních prknech v roce 1916 režíroval za
celý svùj život celkem 1102 pøedstavení
od 285 autorù. Bìhem této doby uvedl
na choceradskou divadelní scénu i ta
nejnároènìjší díla klasikù jakými jsou
Šubrtùv Jan Výrava, Tylùv Hus, Èapkova Bílá Nemoc èi RUR, Maryša bratøí
Mrštíkù, Jiráskova Lucerna, Mahenùv

VYHODNOCENÍ SOUTÌŽE O
NEJKRÁSNÌJŠÍ VÝZDOBU
Vánoènì naladìná porota složená z
dìtí i dospìlých se sešla 28.12.2007 v
15 hodin u rybníka a vyrazila za svým
pøíjemným úkolem okouknout vaše
obydlí a vybrat to nejkrásnìji vyzdobené. Je nutno pøiznat, že všichni
porotci si již v období adventu všimli
nádhernì osvìtlených domù a øadili je
mezi favority. Ale protože byla porota
poctivá, prošli jsme celé Chocerady
køížem krážem a èekala na nás mnohá pøekvapení bohatì ozdobené balkony okna, zádveøí i vánoèní stromky
v zahradách, adventní vìnce na dveøích. Je nutno pochválit obyvatele
Chocerad, protože výzdobu mìl témìø
každý domeèek a tak se bylo na co
dívat.
Ten nekrásnìjší domeèek jsme našli
v ulici U Køížku, kde jako by se zastavil èas, v døevìných kvìtináèích a
keramických nádobách byly umístìny
vìtvièky a na nich ruènì vyrobené
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ozdoby z pøírodních materiálù, všeho
bylo akorát, tak aby to ladilo s typem
domu, prostì pohádka.
Majitelé domu manželé Štollovi byli
odmìnìni roèní známkou na svoz
komunálního odpadu.
A kdo vyhraje pøíští rok?
Petra Jeništová

Jánošík, ale i Shakespearùv Macbeth,
Othelo a Kupec benátský, Moliérùv
Lakomec èi Gogolùv Revisor. Za tu
dobu vychoval a uvedl na tuto scénu z
øad domácích ochotníkù množství vynikajících ochotnických hercù. Pøivedl na
ni též mnoho osobností, jakými byli
napø. Jan Vávra, èlen èinohry Národního
divadla, Hilbert Vávra a G. Horvátová,
èlenové opery ND, V. Kuchynka, èlen
orchestru ND, hudební skladatel Dr.
Ladislav Vycpálek aj. Svými režisérskými i hereckými schopnostmi se stal
pojmem nejen pro Chocerady, ale i pro
široké okolí a slavil úspìchy na soutìžních divadelních akcích, jakými byly
napø. Podlipanské hry v Kostelci nad
Èernými lesy èi Jiráskùv Hronov.
O všestranné osobnosti dr. Musila
svìdèí skuteènost, že kromì vedení Obèanské vzdìlávací jednoty Komenský
byl zároveò starostou, pozdìji pøedsedou Sokola, resp. Sportovního klubu
Chocerady, oddílu kopané, pøedsedou
MO Ès. èerveného køíže, aktivním èlenem Okrašlovacího spolku, Sdružení
pøátel èeskoslovenské školy, Obce baráèníkù, zastupitelstva obce a v neposlední øadì také kronikáøem obce.
Náhlá smrt z kraje roku 1968 ukonèila
jeho bohatý a plodný život a také ho
ušetøila zažití pohnutých spoleèenských
událostí následných. Zemøel 26. ledna.
Nezapomenu na bílý, mírnì mrazivý
lednový den, kdy se ranními hodinami
po Choceradech nesla smutná zpráva umøel doktor Musil, a nikdo nechtìl vìøit,
že je tomu tak.
Jako by byli pøedurèeni náhodnì shodným datem narození, zanechali prof.
Vycpálek spolu s dr. Musilem Choceradùm dìdictví nejen v podobì patrnì
jednoho z nejpùvabnìjších stavení v
obci, ale zejména dìdictví v podobì
vlasteneckého, osvìtového, kulturního a
spoleèenského odkazu.
S podìkováním za laskavou podporu a
pomoc p. Arno Musilovi.
Ing. Ivo Koøínek

www.chocerady.cz

informace
Tonda - obal na cestách
Tak zní název výchovné pøednášky
EKO-KOM Praha pro žáky. Touto odbornou ukázkou získali žáci ZŠ a MŠ
Chocerady podrobné informace o tøídìní
odpadu.
Žáci projevovali zájem o podrobnosti
tøídìní. Sami pøedvedli velmi dobré
znalosti z vlastních zkušeností, zapojili se
do diskuse s pøednášejícími. Akce se
zúèastnili všichni žáci vèetnì dìtí pøedškolního vìku z MŠ.
Obecní úøad koupil pro školu plastové
koše s barevnì odlišenými víky pro
tøídìní papíru a plastu v hodnotì cca 40
tisíc korun. Koše jsou umístìny ve všech
tøídách, na chodbách, v hale.
Za odvoz papíru získá škola peníze pro
další využití. Odvoz plastového odpadu
hradí OÚ Chocerady.
Všech 220 žákù se zapojilo do projektu
"Tøídíme odpad".

Bruslím, bruslíš, bruslíme
Letošní zima pøíliš zimním sportùm
nepøeje. Proto dne 29.1.2008 odjelo 31
žákù VI. a VII. tøídy se svými tøídními
uèiteli do Benešova. Na základì objednávky jim tu patøil na dvì hodiny zimní
stadion. Všechny dìti se tìšily, nìkteré se
dokonce zázraènì uzdravily, hlavnì aby
mohly také bruslit. Akci pøivítali žáci s
nadšením a pøesvìdèili vyuèující, aby se
bruslení zopakovalo.

Národní Muzeum
Každé první pondìlí v mìsíci je vstup do
Národního muzea v Praze pro žáky škol
zdarma. Této nabídky žáci školy využívají. 4.února odjelo jedenáct sedmákù
na exkurzi do muzea. Strávili tu dvì hodiny. Vyuèující pøírodopisu pro nì pøipravila úkoly, ve kterých si zopakovali
uèivo za I. pololetí. Nejvíce se líbila
expozice savcù a ptákù.
Samozøejmì, že k návštìvì Prahy patøí
vždy i obèerstvení v MC Donalds. I toho
žáci využili v plné míøe.

Divadelní pøedstavení
Èlenové Klubu mladého diváka navštívili
21.1.2008 divadelní pøedstavení Prokletí
rodu Baskervillù v Divadle CD 2002 v
Celetné ulici.
Pøíspìvky nejen ze školních lavic pøipravila Miroslava Cinkeisová

Významná životní jubilea leden, únor 2008
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná životní
výroèí našich spoluobèanù
Leden 2008
Krpalová Marie, Chocerady
Mlèoušková Jaroslava, Chocerady
Kratochvílová Milada, Vlkovec
Tydlaèka Karel, Chocerady
Dokonalová Božena, Chocerady
Hrdina Josef Ing., Chocerady
Demeterová Drahoslava, Samechov
Dlesková Marie, Vestec
Medøická Jaroslava, Chocerady
Kocábková Libuše, Chocerady
Martinková Marie, Komorní Hrádek

85 let
75 let
70 let
80 let
75 let
65 let
60 let
91 let
65 let
60 let
60 let

Únor 2008
Dubec Ludvík, Komorní Hrádek
Šustová Marie, Samechov
Sedlecká Alena, Samechov
Plechatová Helena, Vlkovec
Øíhová Jana, Chocerady
Štekl Jiøí, Samechov

60 let
75 let
65 let
65 let
65 let
70 let

Všem oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti
Obecní úøad Chocerady

www.chocerady.cz

Vážené seniorky, vážení senioøi,
sociální komise Obecního úøadu Chocerady
Vás srdeènì zve
na pøátelské odpolední posezení
14. bøezna 2008 (pátek) od 14.00 hod.
v sále Sokolovny v Choceradech
PROGRAM:
vystoupení dìtí ZŠ a MŠ Chocerady
pohoštìní
sousedské popovídání
živá hudba k poslechu i tanci
Vítáni jsou všichni senioøi,
i ti, kteøí se pøedem telefonicky nenahlásili.
Tìšíme se na shledanou
Helena Jirsová, Libuše Kocábková
za sociální komisi OÚ Chocerady
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informace
Mažoretky Smetanky 2007/2008
V záøí zaèala již tøetí sezóna existence
mažoretek Smetanek. Rok 2007 byl pro
nás klíèový. Založily jsme obèanské
sdružení Mažoretky Smetanky Chocerady, které nám mimo jiné pøineslo samostatnost a možnost hospodaøit s vlastními finanèními prostøedky. Pøedevším
díky finanènímu pøíspìvku Obecního
úøadu Chocerady a finanèním darùm
místních podnikatelù a dalších spøíznìných duší (pøehled všech dárcù je uveøejnìn na našich internetových stránkách www.smetanky.wbs.cz) jsme si
mohly poøídit své první kostýmy a nové
hùlky a zaèít vystupovat na nejrùznìjších kulturních a spoleèenských akcích.
V roce 2007 jste nás proto mohli poprvé vidìt na veøejných vystoupeních. V
Choceradech hned nìkolikrát v rámci fotbalového zápasu na høišti SK, v rámci
Dìtského dne, pøi volejbalovém turnaji
obcí Malého Posázaví nebo v rámci školní pøedvánoèní akademie. Dále jsme
úspìšnì reprezentovaly naši obec na vy-

stoupeních v Ondøejovì, Hvìzdonicích,
Vlkovci a Týnci nad Sázavou.
Naši tøetí sezónu jsme zaèaly se
sedmi novými dìvèaty a náš poèet se
na pravidelných støedeèních trénincích
zaokrouhlil na rovných dvacet. V letošním roce bychom vedle již tradièních vystoupení rády „zapochodovaly“ napøíklad na maškarním plese 8. bøezna v
Choceradech. Doufáme, že pøíjemným
pøekvapením pro všechny fanoušky
budou i naše nové kostýmy, které se
právì šijí. Nejvìtší souèasnou motivací
mažoretek Smetanek je úèast na celostátní soutìži „O pohár ze zámku“ www.opoharzezamku.estranky.cz/, který
probìhne v sobotu 3.5.2008 v Kolínì.
Už teï dìkujeme všem, kdo nám budete držet palce!
Již v minulých letech jsme navázaly
úspìšnou spolupráci s mažoretkami
Koletovy hornické hudby ze Rtynì v
Podkrkonoší. Mažoretky ze Rtynì jsou
skupinou s více než tøicetiletou tradicí a
se svými vystoupeními hostují nejen v
Èeské republice, ale po celé Evropì. Ve
skupinì rtyòských mažoretek jedenáct
let vystupovala i naše souèasná vedoucí
Pavla Smetanová. Rtyòské mažoretky
nám již v minulých sezónách poskytly
zdarma naše první kozaèky, spoustu užiteèných rad a dobrých nápadù. A nedávno nás požádaly, zda bychom nechtìly
doplnit jejich øady pøi vystoupeních v
rámci turné po Maïarsku. Je pravdou,
že pro vybraná dìvèata bude cesta do
Maïarska ve dnech 9.-12.5.2008 obnášet pøedevším nároèný trénink. Pevnì
však vìøíme, že si z cest pøivezou plno
nových zážitkù, zkušeností a inspirací
do našeho dalšího „mažoretkování“.
Pavla Smetanová (pøedsedkynì
sdružení, vedoucí mažoretek) a Martin
Smetana (manžel, nejvìtší fanoušek)

PRÙZKUM ZÁJMU O ZAJIŠTÌNÍ
PEÈOVATELSKÉ SLUŽBY OBÈANÙM CHOCERAD
Vážení spoluobèané,
Obecní úøad Chocerady zjišťoval možnost poskytování peèovatelské služby
pro obèany Chocerad , vè. okolních
obcí. Vzhledem k nákladùm, které pro
obecní úøad budou v rozsahu od 200 tis
- 250 tis Kè roènì, bychom rádi zjistili,
zda by byl o peèovatelskou službu mezi
vámi zájem. Peèovatelská služba zajišĢuje pomìrnì velký rozsah služeb, napø.
pomoc pøi osobní hygienì, zajištìní
nákupù, stravování, pomoc pøi zajištìní
chodu domácnosti.
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Všechny tyto úkony jsou však poskytovány za úhradu (napø. dovoz obìdù,
cena obìda + 16,-, pomoc pøi jídle 15,-,
pomoc pøi oblékání 12,-, pøevleèení ložního prádla 30,-, koupel 25,-, støíhání
nehtù 20,-).
Dìkujeme za odezvu, v pøípadì vašeho zájmu o peèovatelskou službu
nás kontaktujte na tel.è.: 317763511
paní Vávrová. Souèasnì nám prosím
sdìlte, o jaký rozsah služeb máte
zájem.

www.chocerady.cz

informace
Myslivecké sdružení OSTØÍŽ Chocerady
TROCHU Z HISTORIE A SOUÈASNOSTI
MysIivecké tradice v èeských zemích
sahají daleko do minulosti. Do 19. století se prakticky provádìl pouze lov zvìøe.
S postupem doby, kdy se zaèal uplatòovat intenzivní zpùsob hospodaøení, jak v
zemìdìlství, tak v lesním hospodáøství,
se zaèaly uplatòovat v myslivosti nové
zásady chovu a lovu zvìøe. Zvìø se
nejen lovila a její stavy regulovaly na
únosnou mez, ale zaèala se i chránil
proti predátorùm, pytlákùm a v dobì
nouze se pøikrmovala. Pravidla chovu a
lovu se mìnila a vyvíjela podle podmínek dané doby. V zemích bývalého
Rakouska - Uherska a v nìmeckých
zemích byla myslivost na tehdejší dobu
na vysoké úrovni. V té dobì byla hlavním pøedstavitelem myslivosti pøedevším šlechta, vlastnící obrovské honební pozemky. I v souèasné dobì je úroveò myslivosti v tìchto zemích na vysoké úrovni a mezi myslivci jsou i vysocí
pøedstavitelé státu a státní správy, kteøí
si uvìdomují nezastupitelnost myslivecké èinnosti ve vztahu k pøírodì a celému
životnímu prostøedí a bez ohledu na
názory tzv. ochráncù pøírody. Jak se
postupnì mìnily majetkové vztahy, myslivost zaèali provozovat i podnikatelé a
další. Myslivecká veøejnost se zaèala
sdružovat do rùzných spolkù a byla
vytvoøena již pevná pravidla pro výkon
práva myslivosti. Po vzniku ÈSR v roce
1918 byla založena Èeskomoravská
myslivecká jednota (ÈMMJ) a v jejím
èele a øadách byly významné osobnosti
státu a odborníci v oblasti chovu zvìøe a
lesního hospodáøství. Zaèala se rozvíjet
i myslivecká kynologie a v rámci ÈMMJ
pùsobí již 40 let i Klub sokolníkù.
V oèích laické veøejnosti je myslivec
nìkdo, kdo chodí s puškou a støílí na
vše co se v poli èi lese objeví. Myslivost
je však èinnost, která má pøísná pravidla
vymezená zákonem. Tak jako v každé
oblasti lidské èinnosti, tak i mezi myslivci
se najdou lidé chybující. Ale i zde se
každé porušení zákona postihuje podle
stupnì závažnosti, pøes napomenutí,
ztrátu loveckého lístku, zbrojního prùkazu až po ztrátu svobody a vylouèením z
øad myslivecké organizace. Podle chování jednotlivce, i na základì osobních
zkušeností, není možné soudit celou
skupinu, která jinak vykazuje dobré
výsledky.
Moderní myslivost je pøedevším celoroèní péèe o zvìø, ochrana a zlepšování
životního prostøedí i podmínek pro zvìø.
Lov zaujímá dùležitou èást èinnosti, kdy
se odlovem regulují stavy zvìøe podle
plánu odlovu, schváleného orgánem
státní správy. Pøednostnì se v dobì
odstøelu loví zvìø zranìná, slabá a dle
plánu trofejová. Odlovem se stavy zvìøe

www.chocerady.cz

udržují na plánovaných normovaných
poètech, aby nedošlo k jejímu pøemnožení a páchání škod v lesním a zemìdìlském hospodáøství. I pøes rùzná opatøení dochází ke znaèným škodám na
lesních a zemìdìlských kulturách a tyto
škody musí myslivci hradit nebo kompenzovat ze svých prostøedkù majitelùm
pozemkù. Snižováním poètù lišek a kun
a podáváním orální vakcíny se snižuje i
možnost výskytu vztekliny, nebezpeèné
choroby pøenosné na èlovìka a domácí
zvíøata, pøedevším psy a koèky. Posláním moderní myslivosti je maximální
snaha o uchování stávajících druhù zvìøe. Proto jsou nìkteré druhy celoroènì
hájeny.
V katastru obcí Chocerady, Vestec,
Vlkovec a Samechov má myslivost hluboké koøeny. Do roku 1945 byla provozována honebním spoleèenstvem a majitelem panství Komorní Hrádek. V roce
1947 byl vydán nový zákon o myslivosti,
který vycházel z novì vzniklých podmínek v ÈSR. V prùbìhu dalších let byly
zákonné normy upøesòovány, ale vždy
sledovaly pøedevším péèi o zvìø jako
souèást pøírody a kultury našeho státu.
V roce 1949 byla v Choceradech a
Samechovì vytvoøena Myslivecká sdružení, která byla samostatnì èinná do
roku 1981, kdy došlo k jejich slouèení a
bylo vytvoøeno Myslivecké sdružení
Ostøíž Chocerady s honitbou o rozloze
1.960 ha. Na takto vzniklé ploše se již
mohly lépe uplatòovat myslivecké chovatelské zásady.
V roce 1992, na základì novì vzniklých politických podmínek byl vydán
nový zákon o myslivosti. Podle tohoto
zákona vznikly nové druhy honiteb. V
Choceradech, Vestci, Vlkovci a Samechovì vzniklo Honební spoleèenstvo
vlastníkù honebních pozemkù a byla
vytvoøena honitba s pøièlenìnými
honebními pozemky Lesù ÈR a
Pozemkového fondu o rozloze 1.049 ha.
Protože honební spoleèenstvo samo

neprovádìlo výkon práva myslivosti ve
své honitbì, byla pronajata stávajícímu
Mysliveckému sdružení Ostøíž Chocerady. V roce 2001 vyšel novelizovaný
zákon è. 449/2001 Sb., který dále
upøesnil provádìní myslivecké èinnosti,
èinnost orgánù státní správy a vymezoval práva a povinnosti návštìvníkù pøírody. Na základì tohoto zákona se èleny
Honebního spoleèenstva Chocerady
staly i obce Chocerady a Sázava, vlastníci honebních pozemkù, zejména lesních porostù.
Nejvìtší podíl na organizaci a zabezpeèování mysliveckého provozu v mysliveckých organizacích mají mysliveètí
hospodáøi, schvalovaní orgány státní
správy. Je to èinnost velmi zodpovìdná
a nároèná. V Mysliveckém sdružení
Ostøíž Chocerady a Samechov tuto funkci obìtavì vykonávali pánové Randa
Antonín, Koželuh František st., ing. Frk
Jan, Randa Jaromír a Srb Stanislav.
Ostatní èlenové se svojí celoroèní èinností podílí na zajiš•ování péèe o zvìø.
Roènì odpracují ve svém osobním
volnu stovky hodin v honitbì pøi budování a údržbì krmelcù, zásypù, slanisek,
posedù, ale i pøi pomoci zemìdìlcùm a
Lesùm ÈR. Hodnì hodin také odpracují
pro obec Chocerady, pøi úpravì prostøedí. Èinnost je zamìøena na zlepšování
životního prostøedí, pøikrmování zvìøe v
dobì nouze, na ochranu zvìøe v dobì
kladení mláïat a pøed toulavými psy a
koèkami, kdy zejména toulaví i pobíhající psi v honitbì jsou nejvìtším nebezpeèím pro zvìø. Ta žije v neustálém stresu,
strádá a to zejména spárkatá zvìø, která
potøebuje pro svùj trávící cyklus klid.
Myslivecké sdružení se nìkolik let aktivnì podílelo na orální vakcinaci lišek
proti vzteklinì a vynakládá znaèné
finanèní prostøedky na ozdravný program podávání medikovaného krmiva
pro spárkatou zvìø proti parazitùm a to s
velmi dobrými výsledky.
Pokraèování èlánku najdete v pøíštím èísle.
Zdenìk Klika st.
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informace
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOCERADY
ze dne 17. 12. 2007
SOUHLASÍ
1. Slib nového èlena zastupitelstva
Pan Miloš Fantys odstoupil z funkce èlena
zastupitelstva Obce Chocerady. První náhradník pan Vítìzslav Pojezný funkci odmítl.
Další náhradník paní Radka Janoušková
funkci zastupitele pøijala a složila slib zastupitele obce Chocerady.
2. Schválení 3. úpravy rozpoètu obce na
rok 2007
Usnesení 2/11/2007: Zastupitelstvo schválilo 3. úpravu rozpoètu obce na rok 2007.
3. Schválení rozpoètu obce na rok 2008
Usnesení 3/11/2007: Zastupitelstvo schválilo rozpoèet obce Chocerady na rok 2008.
4. Schválení rozpoètu Malého Posázaví
na rok 2008
Usnesení 4/11/2007: Zastupitelstvo obce
schválilo rozpoèet Malého Posázaví na rok
2008.
6. Žádost o pronájem nebo prodej hasièské zbrojnice Vestec
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vladislava Havránka o pronájem nebo prodej
hasièské zbrojnice ve Vestci.
Usnesení 6b/11/2007: Zastupitelstvo
schválilo zámìr pronájmu na 20 let hasièské zbrojnice ve Vestci p. Vladislavu
Havránkovi.
9. Schválení návrhu znaku a praporu
obce Chocerady
Usnesení 9/11/2007: Zastupitelstvo schválilo návrh znaku a praporu obce Chocerady.
10. Zmìna ve funkci pøedsedy kontrolního výboru
Pan Miloš Fantys odstoupil z funkce pøedsedy kontrolního výboru. Novým pøedsedou
kontrolního výboru byl k 1. 12. 2007 zvolen
Mgr. Martin Smetana.
Usnesení 10/11/2007: Zastupitelstvo schválilo výše uvedenou zmìnu v kontrolním výboru.

NESOUHLASÍ
6. Žádost o pronájem nebo prodej hasièské zbrojnice Vestec
Zastupitelstvo projednalo žádost pana
Vladislava Havránka o pronájem nebo prodej hasièské zbrojnice ve Vestci.
Usnesení 6a/11/2007: Zastupitelstvo
neschválilo zámìr prodeje hasièské zbrojnice ve Vestci panu Havránkovi.

BERE NA VÌDOMÍ
5. Oznámení øeditelky MŠ a ZŠ Chocerady o stanovení poplatku školy za pronájem tìlocvièny, tj. mìsíce záøí-srpen
60,- Kè, øíjen-duben 150,- Kè
Zastupitelstvo obce vzalo oznámení na
vìdomí bez pøipomínek.
7. Žádost obyvatelù Vestce o vypracování studie na vybudování èistièky vèetnì
kanalizace Vestec
Zastupitelstvo povìøilo místostarostku a p.
Fantyse zadáním studie proveditelnosti.
8. Petice za zachování víceúèelového
høištì na pozemku ppè. 155/19 k. ú.
Chocerady
Petici obèanù vzalo zastupitelstvo na vìdomí, zmìna územního plánu neprobìhne.
Pozemek ppè. 155/19 zùstává nadále stavební parcelou.

ze dne 28. 1. 2008
SOUHLASÍ
1. Žádost o prodej obecního pozemku
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ppè. 892/10 o výmìøe 136 m2 pøed domem Chocerady èp. 8 - Ing. Petr Bažant
Ing. Petr Bažant pøedložil žádost o koupi
výše zmínìného pozemku za úèelem vybudování domovní ÈOV. Souèasnì s žádostí
pøedložil i souhlas majitelù sousední nemovitosti.
Usnesení 1/1/2008: Zastupitelstvo schválilo
zámìr prodeje pozemku ppè. 892/10 v k. ú.
Chocerady.
2. Schválení prodeje obecního pozemku
ppè. 182/31 o výmìøe 1463 m2, k. ú.
Chocerady - Daniel Steklý
Pan Steklý pøedložil zastupitelstvu znalecký
posudek, kterým byla stanovena celková
cena pozemku èástkou Kè 16.220,-. Pan
Herbst konstatoval, že je v platnosti usnesení bodu 10 jednání minulého zastupitelstva
z 3. 3. 2004, kterým trvá na svém usnesení,
kterým stanovilo cenu za 1 m2 prodávaného
pozemku ve vlastnictví obce na 500,- Kè.
Pan Steklý požaduje snížení èástky za m2,
nebo• na pozemku je ekologická zátìž
bývalá èerpací stanice PHM po pøedchozím
majiteli JZD Ostøedek. Panem Neprašem
byla navržena cena 250,- Kè/m2.
Usnesení 2a/1/2008: Obec nechá vyhotovit
odborný posudek na likvidaci ekologické
zátìže, následnì bude stanovena cena za
m2 výše zmínìného pozemku.
Usnesení 2b/1/2008: Zastupitelstvo schválilo zámìr pronájmu pozemku do doby vyøešení prodeje.
Pozn.: Starostka obce povìøuje finanèní
výbor vyhotovením cenového plánu pozemkù podle kategorizace dle územního plánu
obce Chocerady do konce dubna 2008.
3. Žádost o prodej èásti obecního pozemku ppè. 645/2 (cca 50 m2), k. ú. Vlkovec manželé Janùrkovi
Usnesení 3/1/2008: Zastupitelstvo schválilo
zámìr prodeje èásti obecního pozemku ppè.
645/2 v k. ú. Vlkovec.
6. Schválení pronájmu požární zbrojnice
Vestec - p. Vladislav Havránek
Usnesení 6/1/2008: Zastupitelstvo schválilo
pronájem požární zbrojnice ve Vestci p.
Vladislavu Havránkovi na 20 let. O konkrétní
podobì nájemní smlouvy bude s panem
Havránkem jednáno osobnì.
7. Schválení pøíspìvku na provoz základní školy a mateøské školy dle pøedloženého návrhu rozpoètu na rok 2008 øeditelkou školy
Øeditelka školy pøedložila návrh rozpoètu na
rok 2008 s tím, že po konzultaci se starostkou obce pøedloží do pøíštího zastupitelstva
koneènou verzi rozpoètu.
Usnesení 7/1/2008: Zastupitelstvo schválilo finanèní pøíspìvek na provoz Základní
školy a Mateøské školy Chocerady ve výši
70.000,- Kè mìsíènì.
8. Schválení prodeje služebního vozidla
obecního úøadu Š 105L (1983) SPZ BND
36-19
Usnesení 8/1/2008: Zastupitelstvo schválilo
zámìr prodeje osobního automobilu Š 105L
za 1.500,- Kè.
9. Schválení nového èlena Rady školy ze
zastupitelstva obce
Novým èlenem Rady školy z øad zastupitelù
obce za odstupujícího p. Miloše Fantyse byl
navržen Ing. Ivo Koøínek.
Usnesení 9/1/2008: Zastupitelstvo schválilo
Ing. Ivo Koøínka novým èlenem Rady školy.
11. Oznámení o prodloužení pracovní

smlouvy s øeditelkou základní školy a
mateøské školy
Øeditelka školy pøedložila starostce žádost o
odchod do starobního dùchodu. Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou pracovní
smlouvou na dobu urèitou, tj. do 31. 12.
2008.
Usnesení 11/1/2008: Zastupitelstvo schválilo øeditelce školy Mgr. Miroslavì Cinkeisové
finanèní odmìnu ve výši 5.000,- Kè podle
stanovených kritérií pøi odchodu do dùchodu.
12. Schválení podání žádosti o dotaci na
zateplení základní školy a mateøské školy, schválení finanèní spoluúèasti obce
ve výši 10 %
Usnesení 12/1/2008: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ a
MŠ Chocerady ze Státního fondu životního
prostøedí ÈR a finaèní spoluúèast obce ve
výši 10 %.
13. Schválení smlouvy o smlouvì budoucí o vìcném bøemenu stavba VesteckNN pro è.k. 174/2,3 pí Vildová
Usnesení 13/1/2008: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvì budoucí se spoleèností ÈEZ Distribuce o vìcném bøemenu
stavba Vestec-kNN pro è.k. 174/2,3 pí
Vildová
14. Žádost obèanského sdružení Apfel
Company o finanèní pøíspìvek na maškarní ples
Usnesení 14/1/2008: Zastupitelstvo schválilo finanèní pøíspìvek obèanskému sdružení
Apfel Company ve výši 5.000,- Kè na poøádání tradièního maškarního plesu v Choceradech.
15. Doplnìní èlena sociální komise
Starostka navrhla novým èlenem sociální
komise paní Radku Janouškovou.
Usnesení 15/1/2008: Zastupitelstvo schválilo novým èlenem sociální komise paní Radku
Janouškovou.

NESOUHLASÍ
4. Schválení prodeje èásti obecního
pozemku ppè. 569/5, k. ú. Vlkovec - Ing.
Bohumil Synek
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí petici obèanù Horního Vlkovce proti prodeji èásti výše
zmínìného pozemku. Pozemek je využíván
jako otoèka pro nákladní vozidla a autobus,
prodejem jeho èásti by bylo znemožnìno
pozemek k tomuto úèelu využít.
Usnesení 4/1/2008: Zastupitelstvo neschválilo prodej èásti obecního pozemku
ppè. 569/5, k. ú. Vlkovec.
Pozn.: Obec písemnì vyzve Ing. Synka k
vyklizení èásti obecního pozemku. Na
žádost obèanù Vlkovce zahájí starostka jednání s odborem dopravy MìÚ Benešov o
umístìní znaèky „slepá ulice“ ke krèmì U
Žraloka smìrem do Horního Vlkovce.

BERE NA VÌDOMÍ
5. Žádost o poskytnutí pøíspìvku - Obèanské sdružení zdravotnì postižených
Èerèany
Zastupitelstvo obce povìøilo starostku jednáním s Obèanským sdružením zdravotnì
postižených Èerèany, aby zjistila, kolik obèanù obce Chocerady je ve sdružení registrovaných a na co je pøíspìvek využíván.
10. Schválení zajištìní peèovatelské služby pro obèany seniory v obci
Zastupitelstvo povìøilo sociální komisi provedením prùzkumu mezi staršími obèany,
zda bude o tuto službu zájem.

www.chocerady.cz

informace
Sportovní odpoledne v tìlocviènì
V sobotu 26. ledna se školní tìlocvièna promìnila v džungli plnou pøekážek.
Na „opièí“ dráze sestavené z nejrùznìjšího tìlocvièného náøadí se dìti mohly
poøádnì protáhnout a také toho s chutí
využily. Témìø všechny zùstaly až do
samého konce a neúnavnì znovu a
znovu zdolávaly nachystané pøekážky.
Pro malé dìti pak byla pøipravena jed-

nodušší pøekážková dráha s pohádkovým motivem. Dìkujeme všem, kdo se
podíleli na pøípravì akce a samozøejmì
též všem ochotným lidem, kteøí pomáhali dìtem pøi cvièení a zajišťovali jejich
bezpeènost.
Klára Rùžièková

STARÁ GARDA
V sobotu 24. listopadu ukonèila oficiálnì svoji letošní sezonu Stará garda.
Zástupci Senohrab, Ondøejova, Sázavy,
Struhaøova, Louòovic i Chocerad se
sešli v hojném poètu. Vyhlášeno bylo
poøadí družstev, pohár si odváží Louòovice, Chocerady se umístily na krásném 4. místì.
Jedl se vynikající guláš, tancovalo za

doprovodu skupiny REPETE, díky rychlé obsluze nikomu nic nescházelo.
Velké podìkování patøí všem, kteøí se
podíleli na pøípravì i prùbìhu akce,
zejména Hanèe a Petrovi Rybníèkovým.
Mgr. Taťána Vycpálková.
Poznámka:
Obecní úøad se omlouvá, tato zpráva
mìla být zveøejnìna již v èísle 12/2007.

MÁ SMYSL TØÍDIT ODPADY ?
Tøídìní odpadù je nutnou podmínkou
pro jejich další materiálové využití.
Naopak, vhozením odpadkù do popelnice nadobro zmaøíme šanci na jejich
další „život“ - skonèí na skládce. Podívejme se, jak je to s recyklací u jednotlivých druhù tøídìného odpadu, co je z
nich možné vyrobit a zda se to vùbec
vyplatí.
Papír se recykluje pomìrnì snadno
a je žádanou surovinou. Novinový papír, obaly na vajíèka, vìtšina toaletních
papírù a vlnité lepenky jsou témìø výhradnì z recyklovaného papíru. Papírenský prùmysl je velmi energeticky nároèné odvìtví, produkuje velké objemy
zneèištìných odpadních vod i znaèné
emise škodlivých látek do ovzduší.
Využívání sbìrového papíru podstatnì snižuje dopady výroby na životní
prostøedí. Oproti primární výrobì papíru
ze døeva se pøi výrobì recyklovaného
papíru uspoøí až 50% energie, 40%
vody, výraznì se sníží také zneèištìní
odpadní vody (o 35%) a emise do
ovzduší (o 75%).
K recyklaci se ovšem nehodí každý
papír. Nevhodné jsou papíry silnì zneèištìné (od lepidel, barev, potravin,
mastné), voskové a karbonové papíry
(kopíráky), použité hygienické potøeby. Tyto papíry nadmìrnì komplikují
tøídìní i recyklaci, a proto do kontejnerù
na tøídìný sbìr nepatøí.
Sklo je v mnoha ohledech ideální
materiál, je snadno recyklovatelné,
navíc se recyklací nesnižuje jeho kvalita. Ve výrobì lze použít až 90% odpadních støepù. Vytøídìné a vyèištìné odpadní sklo putuje zpìt do skláren, kde
se støepy pøidávají do základní skláøské
hmoty. Tím se ušetøí jednak vstupní
suroviny ( skláøský písek, soda a další
složky) a také energie, protože støepy
se taví rychleji než písek. Vyrábìjí se
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takto nové láhve na minerálky a pivo i
další sklenìné výrobky.
Recyklovat jednoduše nelze speciální skla s pøímìsemi - varná skla
nebo monitory televizí a poèítaèù, dále
automobilová skla, zrcadla, žárovky a
záøivky. Tyto vìci proto nepatøí do zelených kontejnerù.
Základní podmínky efektivní recyklace
- úspora materiálu a energie - by byly
splnìny i v pøípadì odpadních plastù.
Tyto pøíznivé okolnosti však komplikuje
fakt, že odpad sestává z pestré smìsi
rùzných druhù plastù, jejichž dokonalé dotøídìní je velmi nákladné. Jednotlivé druhy plastù mají odlišné složení a
vlastnosti, a musí být proto zpracovávány jinou technologií. Vzhledem k tìmto
komplikacím se obvykle smìsi nedotøídìných plastù zpracovávají na výrobky
jiné kvality: stavební desky, zatravòovací dlaždice, zahradní nábytek atd.
Výjimkou jsou PET láhve, které se dotøíïují snadno a je tudíž možné je zpracovávat oddìlenì. Vyrábìjí se z nich buï
opìt láhve, nebo kvalitní polyesterová
vlákna pro textilní prùmysl.
Spoleènì s plasty se sbírají také nápojové kartony. Tento odpad je stejnì ja-

ko plasty problematický. Nápojové kartony se skládají ze tøí vrstev: papírové,
polyetylenové a hliníkové, což ztìžuje
jejich další využití. Zpracovávají se buï
jako celek, po rozdrcení se z nich lisují
desky pro stavební úèely, nebo se z nich
v papírnách oddìlí papírová vrstva a
zbytek zùstává nevyužit.
Závìr pro zodpovìdného obèana by
mìl být jasný: TØÍDIT ROZHODNÌ
ANO, MÁ TO SMYSL! Tøídìní a recyklace papíru, skla i nìkterých plastù jsou
technologicky dobøe zvládnuty a jsou
také výhodné ekonomicky i pro životní
prostøedí. U nìkterých odpadù sice
zatím není možná plnohodnotná recyklace, ale i zde je využití možné a výhodnìjší než skládkování. Mìli bychom si
zároveò uvìdomit, že nejlepší odpad je
ten, který vùbec nevznikne. My všichni
máme možnost pøedcházet vzniku zbyteèných odpadù: kupujme velká balení
(1 velká láhev je lepší než 3 malé),
omezme na minimum nákup zboží v obtížnì recyklovatelných obalech (tetrapaky), kupujme kvalitní vìci, které déle vydrží, a hlavnì nakupujme s rozmyslem
jen to, co skuteènì potøebujeme.
Klára Rùžièková

7

informace
EKORADA NA TENTO TÝDEN
Vzduch, který bere dech
Jsou místa, kde vìtšina škodlivin ve
vzduchu pochází z domácích topenišť.
Odedávna se znaèná èást odpadù pálila. Ušetøilo se tím hodnotnìjší palivo a
popel byl skladnìjší než kupy odpadkù.
Nevadilo to v dobách, kdy jediným obalovým materiálem byl papír, døevo nebo
pøírodní textil, ale dnes je vìtšina z
plastu. Leckdo odpadky pálí, aniž by se
vùbec zajímal, že pøi jejich spalování v
domácnosti vznikají silnì jedovaté zplodiny.
Pøi pálení plastù se uvolòují oxid uhelnatý, který blokuje pøenos kyslíku krví,
a tìžké kovy a ftaláty, které jsou odpovìdné za poruchy funkce ledvin, jater a
pohlavních orgánù. Spalováním PVC
vznikají dioxiny, které zpùsobují vývojové vady, neplodnost a imunitní poruchy,
a kyselina chlorovodíková, plynný chlor
a bojový plyn fosgen, které silnì dráždí
dýchací cesty a zpùsobují jejich poleptání a nemoci. Spalované umìlé textilie (silon, nylon) uvolòují èpavek dráž-

Jede, jede vlak

dící sliznice a kyanovodík blokující pøenos kyslíku krví. Pálením pryže se uvolòují oxidy síry a polyaromatické uhlovodíky zpùsobující dráždìní dýchacích
cest, otravy a jsou rakovinotvorné. Kdo
místo kompostování pálí vlhké listí, zpùsobuje produkci oxidu uhelnatého a již
zmiòovaných rakovinotvorných polyaromatických uhlovodíkù.
Proto pamatujeme na to, že každý
odpad má své místo v pøíslušném kontejneru, ne v ohni. Pálením odpadkù
totiž ztrácíme daleko více, než získáváme.
Jan Urban, ekoporadce Podblanického
ekocentra ÈSOP Vlašim

Ta tam je doba, kdy rodièe brali své dìti
na výlet vlakem. Pøitom rádi vyhledáváme atrakce historických jízd èi sledujeme filmy, kde vlak hraje nezastupitelnou
roli tøeba Ostøe sledované vlaky, Páni
kluci èi Obecná škola. Pøitom vlak je nejvhodnìjším druhem hromadné dopravy.
Èeská vlaková sí• patøí k nejhustším v
Evropì, a proto je tøeba dbát o její zachování. Tøeba jen tím, že kam to jde, jezdíme vlakem navzdory øadì oprávnìných
výhrad k dosavadní kvalitì tohoto druhu
dopravy. Kdo však vlakem jezdí pravidelnì, mùže potvrdit kvalitativní posun k
lepšímu v pravidelnosti i komfortu cestování.
Musíme-li už jet autem, dbáme na to,
abychom maximálnì využili zavazadlový prostor a poèet míst, napøíklad pøi spoleèném dojíždìní do zamìstnání.
Nezapomínáme, že pro nás jako jednotlivce je nenahraditelným pohyb „po
svých“. Cesta do práce èi za zábavou
pešky nebo na kole, vedoucí místy bez
prachu, hluku, nepoøádku a bez aut, má
pøíznivé zdravotní dùsledky pro naše
tìlo i duši. Proto stojí za to podporovat
budování cyklistických i pìších stezek v
místì, kde žijeme.
Jan Urban, ekoporadce Podblanického
ekocentra ÈSOP Vlašim

Jsme jedné krve - ekorada nejen na tento rok
Každý den se na nás ze sdìlovacích
prostøedkù valí informace o násilí všude
na svìtì. Velké násilí však vzchází z násilí malého. Proto dbáme na to, abychom
my i naše dìti neubližovali zvíøatùm a rostlinám. Laskavé zacházení a pravidelná
péèe patøí nejen typickým domácím
miláèkùm, tedy psùm a koèkám, ale také
akvarijním rybkám, morèatùm èi andulkám, veškeré pokojové rostliny nevyjímaje.
Úcta k životu celé planety Zemì není
jen záležitostí pragmaticky uvažujícího
rozumu, nýbrž také otázkou citu, pokory a

dobré a pevné vùle. Svoji odpovìdnost za
souèasný i budoucí stav životního prostøedí projevujme každodenními skutky.
Vzájemná ohleduplnost a dobré mezilidské vztahy nejsou projevem slabosti, ale
neodmyslitelnì patøí ke zdravému životnímu prostøedí. Proto peèujme o volnou
pøírodu, mìjme úctu k životu a dobré mezilidské vztahy.
Tedy, mysleme na Zemi, ale zaènìme u
sebe. Nejlépe ihned, ještì dnes.
Jan Urban, ekoporadce Podblanického
ekocentra ÈSOP Vlašim

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady
Roèník 14
Náklad: 600 výtiskù
Vydavatel : Obecní úøad Chocerady
Odpovìdný redaktor : Eva Bubnová
Redakce : Petra Jeništová, Táòa Vycpálková, Michaela Kadlecová
Registrace : MK ÈR E 10760
Obecní úøad Chocerady, 257 24 Chocerady 267
telefon: 317 763 511
fax: 317 792 240, e-mail: starostka@chocerady.cz
Cena inzerce : 200 Kè / stránka, 100 Kè / pùl stránky,
50 Kè / ètvrt stránky
Toto èíslo vyšlo 25.2.2008

8

www.chocerady.cz

